
JULERÆS 2020

Alle deltagere skal igennem en kort køreskole for at lære ChaseRace at kende.
Hver camp har sin egen video af mellem et halvt og 4 minutters varighed. Her
guides de ansatte frem til en plads på sejrspodiet, tiljublet af kollegaer på
online tilskuerpladserne. Der afholdes daglige RookieBattles, hvor de ansatte
kører sig til en placering på virksomhedens fanpage. De tre højest placerede
fra hver virksomhed deltager i finalen.

Vi inviterer virksomheder til at deltage i vores JuleRæs 2020 turnering, hvor der
køres om flotte Jule Supergavekort fra Gogift. Turneringen starter med en
BootCamp, hvor ansatte kvalificerer sig som racerkørere eller tilskuere.
JuleRæs programmet udsendes løbende i oktober og november måned, hvor
der oplyses om spille- og træningsdage.

Å R E T S  J U L E  E V E N T  

Alt foregår online på mobile devices eller PC/MAC, og finalerne transmitteres live
den 11., 18. og 27. december 2020 kl. 15:00 med en oplagt løbskommentator fra
DreamGame. BootCamps starter fredag den 28. november 2020 med 14 dage
fyldt med små Jule events og tilhørende flotte gevinster.

Der er 18 deltagere i et finale grandprix, der afvikles i tre på hinanden
følgende heat. Tre indledende runder med 6 deltagere i hvert løb, hvor de
første 4 i et heat går videre til én af de to semifinaler. Her går de tre bedste
ud af de 6 videre til finalen. Der er præmier i alle heats til de tre bedst
placerede.

Samlet pris pr. virksomhed for alle ansatte, inklusive en total præmiepulje
på 10.000 kr. pr. turnering med 18 deltagere (3 racerkører fra hver
virksomhed), er 4.975 kr. + moms. Tilmeld dig JuleRæs 2020 på linket
her og få tilsendt programmet.
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https://www.chase-race.com/tilmeld-juleraeligs.html

